WYPRAWKA UCZNIA KLASY 1
Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023 dostępny
jest na stronie internetowej szkoły. Uczniowie mają
prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
- Rozporządzenie MEN z dn. 21 marca 2018 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 655). Uprzejmie
informujemy, że rodzice we własnym zakresie
zaopatrują dziecko w podręcznik do religii.

PLECAK:








podręczniki ( zostaną w szkole)
mały, lekki piórnik
zeszyt 16-kartkowy z czerwonymi liniami:
podpisany
zeszyt 16-kartkowy w kratkę bez marginesów:
podpisany
zeszyt 16-kartkowy w kratkę do
korespondencji: podpisany
teczka z gumką na karty pracy i prace
plastyczne
II śniadanie w kanapniku (kanapki, warzywa,
owoce), woda








Plastelina
Wycinanki
Kredki świecowe
Plastikowa podkładka do wykonywania prac
z plasteliny
Kredki pastelowe
2 kolory bibuły (krepiny)

Druga „teczka z rączką” jest przeznaczona do
przechowywania w klasie pozostawianych ćwiczeń
i podręczników.

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA POWINNY BYĆ
PODPISANE ZARÓWNO W ŚRODKU JAK I NA
ZEWNĄTRZ.
WOREK I OBUWIE ZMIENNE NA BIAŁEJ
PODESZWIE (zostaną w szatni) , worek należy
podpisać
STRÓJ GALOWY NA UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
biała bluzka (koszula), ciemna spódnica/spodnie,
tarcza naszej szkoły
STRÓJ GIMNASTYCZNY: biała bluzka, ciemne

PIÓRNIK:









2 ołówki HB
kredki ołówkowe
temperówka zamykana
nożyczki z zaokrąglonym końcem
klej w sztyfcie
linijka krótka
gumka
nakrywki: 10 niebieskich i 10 czerwonych
prostokątów o wymiarach: 2cm i 4 cm
w kopercie
 patyczki do liczenia
 liczmany (np. obrazki zwierzątek – 10 sztuk,
włożone do koperty)

spodenki lub dresy, buty sportowe na białej
podeszwie

WAŻNE INFORMACJE:





DWIE PODPISANE „TECZKI A 4 Z RĄCZKĄ”:
PLASTYCZNA I NA KSIĄŻKI



Zawartość „Teczki plastycznej”:










Blok rysunkowy A4 – kartki białe
Blok rysunkowy A4 – kartki kolorowe
Blok techniczny A4 – kartki białe
Blok techniczny A4 – kartki kolorowe
Farby akwarelowe
2 pędzle różnej grubości

Zwolnienia z lekcji w-f przekazują rodzice lub
opiekunowie nauczycielowi w formie
pisemnej.
Dzieci do szkoły są przyprowadzane
i odbierane w szatni przez rodziców/prawnych
opiekunów lub wyznaczone przez nich osoby
dorosłe z dokumentem tożsamości.
Należy przestrzegać Statutu Szkoły
(odpowiedni ubiór, obowiązek uczęszczania
do szkoły…). Statut znajduje się na stronie
internetowej szkoły: https://sp22.olsztyn.eu/
Wszystkie informacje o pracy szkoły
znajdziecie Państwo na naszej stronie
internetowej.
Tel do szkoły: 895336810

